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місцевого бюджету на 2021  рік

0800000 Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради 43947572

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, їх статутної діяльності, конструктивної взаємодії, соціального партнерства 
між органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

0810000 Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради 43947572

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1152800000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 
соціальну спрямованість

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0 91,603 -11,397 0

Напрями використання бюджетних коштів

2
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням соціальної 

спрямованості на виконання програм (проектів, заходів)

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

усього

7

0

8 9 10

11

-11,3970 103,000 91,603

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

-11,397

1

Найменування місцевої/регіональної програми

2 4

8 9 10

103,000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3

усього

Відхилення

103,000 91,603

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

-11,397 0УСЬОГО 103,000

 усьогоспеціальний 
фондусього

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний 
фондусього

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

спеціальний 
фонд

1 Широке залучення організацій громадського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики.Налагодження ефективної взаємодії громад з органами місцевого самоврядування

1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

765

загальний 
фондусього

3 4

0

5

Рішення про надання фінансової підтримки приймалося на підставі рішення конкурсної комісмії з розгляду конкурсних пропозицій розробленими міськими громадськими об'єднаннями соціальної 
спрямованості і визначено в розмірі 103000 грн. Причиною відхилення являється те,  що громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості не проводилися  міські заходи з метою попередження 

розповсюдження інфекційного захворювання СOVID-19

91,603



-11,397
Програма соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 
2017-2022 роки (зі змінами)

103,000 91,6030 -11,397 0091,603103,000



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фонд усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

109

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності - головний 
бухгалтер

Руслана БАЙБАРОША

(підпис)

0 затрат

(ініціали та прізвище)(підпис)

Заступник директора департаменту Олена КОСТЕНКО

21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

усьогозагальний 
фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконано на 88,93 відсотків.

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

3 4

Рішення про надання фінансової підтримки приймалося на підставі рішення конкурсної комісмії з розгляду конкурсних пропозицій розробленими міськими громадськими об'єднаннями соціальної 
спрямованості і визначено в розмірі 103000 грн. Причиною відхилення являється те, що громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості не проводилися  міські заходи з метою попередження 

розповсюдження інфекційного захворювання СOVID-19

1
кількість одержувачів 

фінансової 
підтримки,осіб

од.
конкурсні пропозиції громадських 
об'єднань соціальної спрямованості 6

91,603 -11,397 0 -11,397Усього 103,000 0 103,000 91,603 0

7

Затверджено у паспорті бюджетної програми

5 6 8

0 -10 6 5 0 5 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  Причиною відхилення являється те, що громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості не проводилися  міські заходи з метою 
попередження розповсюдження інфекційного захворювання СOVID-19

2
Середній розмір 

фінансової підтримки в 
місяць на одне 

об'єднання

грн.

розрахунок (103000/6 орг.) 
(фактичні показники 91603/5 орг.) 17167 0 17167 18321

0 продукту

0 18321 1154

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:  Причиною відхилення являється те що громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості не проводилися  міські заходи з метою 
попередження розповсюдження інфекційного захворювання СOVID-19

0 1154

0 якості

Аналіз стану виконання результативних показників:  Причиною відхилення являється те, що громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості не проводилися  міські заходи з метою попередження розповсюдження інфекційного 
захворювання СOVID-19

0 -130 75 62.5 0 62.5 -133

Динаміка кількості 
одержувачів фінансової 
допомоги порівняно з 

минулим роком
відс.

розрахунок (2021 рік 6 орг./2020 
рік 8 орг.) (фактичні показники 
(2021 рік 5 орг./2020 рік 8 орг.) 75


